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1. วัตถปุระสงค 

 1.1 สรางความตระหนักรูเก่ียวกับธรรมาภิบาลใหแกบุคลากร 

 1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันการทุจริต 

 1.3 สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต และวัฒนธรรมรวมกันสอดสองดูแล 

 

2. มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 

2.1 มอบหมายภาระงาน (PA) ใหบุคลากรเขารวม Mahidol Digital KM Masterclass และ Mahidol 

University Extension (MUx) เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 รวมท้ังการประชาสัมพันธเก่ียวกับความสําคัญของ PDPA ภายในสวนงาน เพ่ือ

ปองกันการละเมิดดานขอมูลสวนบุคคล 

2.2 จัดโครงการอบรม ใหความรูบุคลากรเก่ียวกับข้ันตอนการบริหารจัดการการจัดอบรมของสถาบัน

เพ่ือความโปรงใส 

2.3 สรางความตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนตอชื่อเสียงของสวนงาน หรือผลกระทบท่ีสามารถ

คํานวณเปนเงินได หากเกิดการทุจริต หรือการละเมิดภายในสวนงาน 

2.4 จัดทําระบบการรวบรวมและเผยแพรกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของผานเว็บไซต

ของสวนงาน 

2.5 เผยแพรขอมูลของสวนงานสูสาธารณะ ดานคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป

สามารถตรวจสอบได ผานทางเว็บไซตของสวนงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 



 

3. การกํากับติดตามการดําเนินการ 

ตารางแสดงการกํากับติดตามแผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 2566 สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 แผนการดําเนินการ  

 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. มอบหมายภาระงาน (PA) ใหบุคลากรเขารวม Mahidol 

Digital KM Masterclass แ ล ะ  Mahidol University 

Extension (MUx) เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับกฎหมายการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

รวมท้ังการประชาสัมพันธเก่ียวกับความสําคัญของ PDPA 

ภายในสวนงาน เพ่ือปองกันการละเมิดดานขอมูลสวนบุคคล 

    1.1 ดําเนินการประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาอบรมดวย

ตนเอง 

         ผลการดําเนินการ : มีผูเขาอบรมสะสม (ไมสามารถดึง

ขอมูลจากฐานขอมูลได เนื่องจากระบบมหาวิทยาลัยลม)  คน 
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มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         งบประมาณ : ไมมี 

    1 . 2  จั ดอบรม  (KM) โ ดยนา งส าวพลอยยอ ด ฉั ต ร              

ภัทรพงศกร นิติกรของสถาบันฯ ในหัวขอ “Digital Code of 

Merit จริยธรรมและคุณธรรมบนโลกไซเบอร” เม่ือวันท่ี 20 

มีนาคม 2566 

           ผลการดําเนินการ : มีผูเขาอบรม 64 คน 

           งบประมาณ : ไมมี 

            

2. จัดโครงการอบรม ใหความรูบุคลากรเก่ียวกับข้ันตอนการ

บริหารจัดการการจัดอบรมของสถาบันเพ่ือความโปรงใส 

    2.1 จัดอบรมออนไลน (KM) โดยหนวยบริหารจัดการ

นวัตกรรมและบริการวิชาการ โดยนางสาวชนิกานต บุญชวย 

ในหัวขอ “การบริหารจัดการ การจัดอบรม” และนางสาว

พจมาน สิทธิไพศาลกุล ในหัวขอ “การจัดเตรียมเอกสารการ

จัดอบรม” เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2566 

           ผลการดําเนินงาน : มีผูเขาอบรม 41 คน 

           งบประมาณ : ไมมี 

            

3. สรางความตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนตอชื่อเสียงของ

สวนงาน หรือผลกระทบท่ีสามารถคํานวณเปนเงินได หากเกิด

การทุจริต หรือการละเมิดภายในสวนงาน  
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มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

    3.1 จัดกิจกรรม Meet the Director ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 

26  มกร าคม  2566  ท้ั ง ช อ งทา ง  online และ  onsite

ผูอํานวยการสถาบันฯ กลาวตอตานการทุจริต และสรางความ

ตระหนักใหบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2564 

           ผลการดําเนินงาน : มีผูเขารวมกิจกรรม 121 คน 

           งบประมาณ : ไมมี 

            

4. จัดทําระบบการรวบรวมและเผยแพรกฎหมาย กฎระเบียบ 

และขอบังคับท่ีเก่ียวของผานเว็บไซตของสวนงาน  

    4.1 ดําเนินการรวบรวมและเผยแพรกฎหมาย กฎระเบียบ 

และขอบังคับท่ีเก่ียวของท่ีออกใหม ผานทางเว็บไซตของ

สถาบันฯ (ตองอัพเดตทุกเดือน) 

         ผลการดําเนินงาน : รวบรวมกฎระเบียบและขอ

กฎหมายท่ีหนาเว็บ https://mb.mahidol.ac.th/th/law-

regulations/ 

         งบประมาณ : ไมมี 
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มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. เผยแพรขอมูลของสวนงานสูสาธารณะ ดานคุณธรรมและ

ความโปรงใส เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบได ผาน 

ทา ง เ ว็ บ ไ ซต ข อ ง ส ว น ง าน  ( Integrity & Transparency 

Assessment : ITA)  

   5.1 เผยแพรแลว ตาม OIT O001-O043 ผานทางเว็บไซต

สถาบันฯ  https://mb.mahidol.ac.th/th/ita/ และกําลั ง

ดําเนินการเพ่ิมเติมขอมูลในสวนของปงบประมาณ 2566 ให

เปนปจจุบนั 

        ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  : เ ผ ย แ พ ร แ ล ว ท่ี ห น า เ ว็ บ  

https://mb.mahidol.ac.th/th/ita/ 

        งบประมาณ : ไมมี 
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